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राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको उद्योग व्यविाय दर्ाा नववकरण, 

िंचािन र लनयमन िम्वन्धी कायाववलध २०७५ 
 

प्रस्तावना 

नेपािको िंववधानको भाग ४ धारा ५१ अन्र्गार् उल्िेक्िर् अर्ार्न्रमा 
लनक्ि िहकारी र िरकारी क्षेरको भलुमकािाई महत्व ददँदै उपिव्ध 
िाधन र श्रोर्को अलधकर्म पररचािन गरी आलर्ाक िमवृि हालिि 
गना िारै् हालिि गररएको िम्विृीमा वहिंुख्यक िनर्ाको पहुँच 
स्र्ापना गने मागालनदेशन गने उद्योग व्यविाय प्रविन ववस्र्ार िारै् 
गणुस्र्रीय एवं ववश्विलनय िेवा र्र्ा उत्पादन प्रविानको उदे्दश्य 
रािी स्र्ानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४ को दफा ११ को  को 
िण्ड "ञ” को उपिण्ड (६) िण्ड  मा भएको व्यवस्र्ा अनिुार 
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको क्षेरलभर उद्योग व्यापार व्यविाय िंचािन 
गनाको िागी व्यविाय दर्ाा नववकरण िंचािन र लनयमन िम्वक्न्धर् 
कायाववलध राक्सिराङ्ग गाउँपालिका प्रशािवकय कायाववलध लनयलमर् गने 

ऐेन २०७४ को दफा ४ वमोक्िम राक्सिराङ्ग गाउँ कायापालिकाको 
लमलर् २०७५/!)÷)& गरे् विेको वैठकको लनणाय वमोक्िम यो 
कायाववलध स्वीकृर् गरर िाग ुगररएको छ । 

१. िंक्क्षप्त नाम र पररचयः 
क. यि कायाववलधको नाम “राक्सिराङ्ग उद्योग व्यविाय दर्ाा नववकरण 
िंचािन र लनयमन कायाववलध २०७५Æ रहनेछ । 

२. पररभाषा 
क. “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष िम्झनपुछा। 
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ि. æगाउँपालिकाÆ भन्नािे नेपािको िंववधान वमोक्िम गठन भएको 
राक्सिराङ्ग गाउँपािीकािाई िनाउँदछ । 

ग. “प्रमिु प्रशािकीय अलधकृर्” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रमिु 
प्रशािकीय अलधकृर् िम्झनपुछा। 

ि. æगाउँ कायापालिकाÆ भन्नािे यि गाउँपालिकाको 
कायाापालिकािाई िनाउँदछ । 

ग. æगाउँ िभाÆ भन्नािे यि राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको गाउँिभािाई 
िनाउँदछ । 

घ. æवडा अध्यक्षÆ भन्नािे स्र्ानीय र्हको लनवााचनबाट लनवााक्चर् 
वडाको अध्यक्षिार्ा िम्झन ुपनेछ । 

ङ. "वडा कायाािय" भन्नािे गाउँपालिकाको वडा कायाािय भने्न 
िम्झन ुपछा । 

च. “स्र्ानीयस्र्र” भन्नािे राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेर 
िम्झन ुपछा। 

छ. æआलर्ाक ववकाि शािाÆ भन्नािे यि गाउँपालिकामा रहेको 
आलर्ाक िम्वन्धी काया हेने शािािाई िनाउदछ । 

३. उद्योग र्र्ा व्यविाय दर्ाा िम्वन्धी व्यवस्र्ा 
उद्योग व्यपार िेवा र पेशािन्य वियाकिापहरु यि राक्सिराङ्ग 
गाउँपालिका लभर िंचािन गनाको िागी यि कायाववलध बमोक्िम 
दर्ाा गरर मार िंचािन गना पार्ने छ । दर्ाा गनाको िागी यि 
कायाववलधिे अनिुकु्चमा र्ोके वमोक्िमको लनवेदन पेश गनुापनेछ । 
पेश गररएको लनवेदनको आवश्यक कारवावह गरर गाउँपालिकाको 
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िम्वन्धीर् वडा कायााियिे व्यविावयकिाई व्यविाय दर्ााको प्रमाण 
पर प्रदान गनेछ । गाउँपालिकामा व्यविाय दर्ाा गररिकेपछी अन्य 
िम्वन्धीर् लनकायबाट प्रचलिर् िंक्घय र्र्ा प्रदेश काननु वमोक्िम 
अनमुलर् लिनपुने काननुी प्रावधान भएमा पेशा व्यविाय िंचािन गना 
पवुा िम्वन्धीर् लनकायबाट अनमुर्ी लिन ु पने दावयत्व व्यविायी 
स्वयमको नै हनुेछ । व्यविाय िंचालिर् स्र्ानमा अनिुकु्च 
वमोक्िमको िचुनापाटी अलनवाया रुपमा टाि गररएको हनु ुपनेछ । 
गाउँपालिकाको वडा कायााियिे व्यविाय दर्ाा र कर प्रयोिनका 
िागी दर्ाा वकर्ाव र कर वववरण वकर्ाव वा कम््यटुर िफ्टवेयर 
िमेर्व्यवस्र्ीर् गनािसने छ । 

४. नववकरण िम्वन्धी व्यवस्र्ा 
आवलधक रुपमा आवश्यक प्रविया परुागरर गाउँपालिकाको 
कायााियबाट आफ्नो व्यविाय नववकरण गररिसन ुपनेछ । अन्यर्ा 
हिाना िाग्ने वा िम्वन्धी लनकायिे कायापालिकामा आवश्यक 
कारवावहको लिफाररि गरर िोही अनिुार गना िसनेछ । िारै् 
िाझेदारी र्पघट र स्र्ान पररवर्ान वा अवस्र्ा पररवर्ान को काया 
गनुा परेमा िमेर् नववकरण प्रविया माफा र् िहक्िकरण गररने छ । 

५. उद्योग र्र्ा व्यविाय कर 

उद्योग र्र्ा व्यविाय दर्ाा र्र्ा नववकरण िम्वन्धी कर गाउँिभािे 
पाि गरेको आलर्ाक ऐनको अनिुकु्च ४ वमोक्िम पकु्ि िगानीको 
आधारमा लनधाारण गरी र्ोवकएको दरमा हनुछे ।  
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६. प्रोत्िाहन र िहक्िकरण िम्वन्धी व्यवस्र्ा 
कृवषिन्य उद्योग व्यविाय िंचािन गने स्र्ानीयिाई अनदुान प्रदान 
गना िवकनेछ । स्र्ानीय िनर्ािाई रोिगारी प्रदान गने िारै् 
स्र्ानीय उत्पादनिाई बिार प्रदान गने उद्योग/व्यविाय स्र्ापना गना 
भौलर्क पवुााधार लनमााण गना िहलुियर् प्रदान गने लनलर् 
अबिम्बनगररनेछ । िक्क्षर् वगा मवहिा लिमान्र्कृर् ववपन्न िारै् 
यवुा उद्यमशीिर्ा प्रविानको िालग र्ालिम र अनदुानको व्यवस्र्ा 
गररनेछ । उस्र्ा अनदुान र्र्ा िहलुियर् वावषाक लनलर् र्र्ा 
कायािममा िमेटी आवश्यक विेट ववलनयोक्िर् गररनेछ । 

 

७. श्रलमक िम्वन्धी व्यवस्र्ा 
यि गाउँपालिका क्षेर लभर िंचालिर् िम्पणुा उद्योग/व्यविायिे 
नेपािको प्रचलिर् श्रम ऐन र्र्ा श्रम िंग िम्वन्धीर् प्रचलिर् लनयम 
काननुको पणुा पािना गनुापनेछ । अन्यर्ा हनु गएको उिरुी वा 
िानकारी आएमा आवश्यक कारवावह गररनछे । 

 

८. वार्ावरण र्र्ा भौगोलिक प्रभाव पाने उद्योग दर्ाा िम्वन्धमाः 
 िानी उत्िनन रािायलनक पदार्ा उत्पादन र्र्ा प्रकृलर्क श्रोर 
िाधन प्रयोग गरर िंचािन गररने उद्योगहरुको िम्वन्धमा 
गाउँपालिकाबाट छुटे्ट कायाववलध क्स्वकृर् गरर िाग ु गरे बमोक्िम 
हनुेछ । िारै् गाउँपालिका लभर िंचालिर् िम्पणुा उद्योग व्यविायिे 
आफुिे उत्पादन गरेको फोहोर प्रदषुण व्यवस्र्ापनगना क्िम्मेवारी 
लिन ुपनेछ । 
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९. उद्योग र्र्ा व्यविायको िामाक्िक उत्तरदावयत्व 

नेपािको प्रचलिर् काननु वमोक्िम अर्वा यि कायाववलधिे र्ोके 
वमोक्िम यि गाउँपालिका लभर िंचालिर् िम्पणुा उद्योग व्यविायिे 
आफ्नो व्यविायिे आफ्नो नाफाको ५ प्रलर्शर् रकम व्यविायको 
िामाक्िक उत्तरदावयत्व क्शषाकमा छुट्टार् गाउँपालिकािे र्ोकेको 
िक्क्षर् वगाकामा केन्रीर् भर् िामाक्िक काया गनुा पनेछ । 

 

१०. मलु्य लनधाारण र िेवा र्र्ा उत्पादनको गणुस्र्रको मापदण्ड 

कािा विारी, गणुस्र्रीय िेवा वा वस्र्,ु म्याद गकु्िएका वस्र्कुो 
वववि ववर्रण, अलधक मलु्यमा कारोवार र्र्ा आफुिुलि मलु्य 
विृीिाई दण्डनीय ठहर गररनेछ । गणुस्र्रीय र मलु्य लनधाारणको 
िालग िंघ र प्रदेश र्हका प्राववलधक रिंस्र्ागर् क्िम्मेवार लनकायको 
लनलर् र्र्ा मापदण्डिाई िमेर् श्रोर्को रुपमा प्रयोग गररने वा 
त्यििार्ा अविम्वन गररनेछ । उद्योग व्यविाय िंग िम्वक्न्धर् 
मलु्य लनधाारण गणुस्र्र पररक्षण प्रयोिनका िालग विार अनगुमन 
र्र्ा मलु्य लनधाारण िलमलर् गठन गररनेछ । 

 

११. अनगुमन र्र्ा मलु्याङकन 

व्यविाय प्रकृलर् हेरी आवलधक अनगुमन र मलु्याङकन गने त्यिको 
प्रलर्वेदन गाँउ कायापालिकामा पेश गरर आवश्यकर्ा वमोक्िम 
लनयमन/प्रोत्िाहन गने लनलर् अविम्वन गररएको छ ।  
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१२. िारेिी र्र्ा कारवावह िम्वनधी व्यवस्र्ा 
र्ोवकएको मापदण्ड परुा नगने र्र्ा काननुी र ववक्त्तय अनिुारन 
उल्िघंन गने व्यविायिाई व्यविायको प्रकृलर् हेरी २४ घण्टा देक्ि 
६ मवहना िम्मको िधुार गने म्याद ददर्ने छ । िधुारका िालग 
र्ोवकएको िमयमा िमेर् आवश्यक िधुार नगने उद्योग व्यविायको 
दर्ाा िारेिी िमेर् गरर आवश्यक कारवावह गररनेछ । 

 

१३ दर्ाा भर् िकेका व्यविाय िम्वन्धमा 
यि भन्दा आगाडी दर्ाा भर् िंचािन भर्ारहेका व्यविायहरुिे 
२०७५ चैरमवहना लभर आ-आफ्नो वडा कायााियमा गर् दर्ाा 
प्रमाणपर िवहर् लनवेदन ददएर आलर्ाक ऐन २०७५ को अनिुकु्च ४ 
मा र्ोकेको नववकरण दस्र्रु वझुार् आफ्नो व्यविायको गाउँपालिका 
स्र्रीय व्यविाय दर्ाा प्रमाणपर लिन ुपनेछ ।यिरी व्यविाय दर्ाा 
प्रमाण पर नलिएका कुनै पलन व्यक्ती फमा उद्योग र्र्ा 
व्यविावयिार्ा गाउँपालिका बाट प्राप्त हनुे अनदुान उपिव्ध गरार्ने  
छैन । िारै् गाउँपालिकाबाट व्यविाय दर्ाा प्रमाणपर नलिएका 
फमाहरुिाई गाउँपालिकामा अनदुानको िालग िकु्चकृर् पलन गररने 
छैन । 

 

१४. वाधा अड्काउ फुकाउः  

यो कायाववलधमा उल्िेि नभएको ववषयमा कुनै लनलर्गर् व्यवहारीक 
वा कायािम्पादन िम्वन्धी िमस्या आर् परेमा गाउँ कायापालिकािे 
वाधा अड्काउ फुकाए काया िम्पादन गना िहक्िकरण गना िसने        

छ । 
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अनिुकु्च १ 

 

व्यविायको प्रकृलर् 

कृवष र्र्ा पश ुफमाः पश ुर्र्ा कृवष शािाको लनयम लभर रवह व्यवािवयक 
कृवषिन्य र्र्ा पशिुन्य व्यविाय िंचािन गने ।  

प्रकृलर्क श्रोर् उत्िनन गनेः र्टा भट्टा, वािवुा प्रशोधन, ििर िानीिन्य 
उद्योग यस्र्ा उद्योगको िागी गाउँ कायाापालिकािे छुटै्ट कायाववलध वनार् 
िाग ुगररने छ । 

लनमााणिन्य उद्योगहरुः ह्यमु पार्प व्िक ररङ कंविट ि लमि फलनाचर 
लिि उद्योग  

िेवा प्रवाह व्यविाय : आवाक्शय होटर, रेषु्टरेन्ट, िान होटि, क्चया पिि, 
पयाटन प्रविान गने व्यविाय, िनु्दरर्ा िन्य व्यविाय, लनमााण िामालि 
वववि ववर्रण गने । 

दैलनक उपभोग्य वस्र्कुो उत्पादन र ववविः कुटानी वपिानी लमि, वकराना 
पिि, र्रकारी पिि, पेय उत्पादन र्र्ा वववि, दगु्ध िन्य उत्पादन र्र्ा 
वववि, कपडा पिि । 

 मेलिनरी िामान लनमााण ममार् र वववि ववर्रणः ग्यारेि 

रािायलनक वस्र्कुो वववि र उत्पादनः पिि 

मानव र्र्ा िैववक स्वास््यः फामेिी, कृवष र्र्ा पश ु स्वस््य, 
उद्योग,अस्पार्ाि  र क्सिलनक । 

ज्ञान र लिप लिकाउनःे र्ालिम केन्र, लनक्ि ववद्यािय र ट्युिन केन्र । 
र्न्धन प्रशोधन र्र्ा वववि ववर्रण 

लििाई कटार् शैिनु 

अन्य: मालर् उल्िेक्िर् प्रकरणमा नपरेका अन्य व्यविायहरु ।  
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अनिुकु्च २ 

 

श्रीमान वडा अध्यक्ष ज्य ु                                     

........... वडा कायाािय 

 ......................   । 

ववषयः- प्रार्भेट फमा रक्िषे्ट्रशन गने वारे । 

र्ि िेक्िएको बमोक्िम व्यविाय गना लनम्न लिक्िर् नामको प्रर्भेट फमा 
मेरो नाममा रक्िषे्टशन गराउन र्च्छुक भएकोिे रक्िष्टरेशनको िागी 
आवश्यक भएको कागिार्हरु यिै िार् िंिग्न गरर रु १० को वटकट 
टािी यो लनवेदन पेश गरेको छु । िेक्िएको व्यहोरामा कुनै कुरा झटु्टा 
ठहरेमा काननु बमोक्िम िहुँिा/बझुाउँिा । 

१.  फमाको परुा नाम नेपािीमा: 
२.  फमाको परुा नाम अििेीमा: 
३. फमाको परुा ठेगाना: क्िल्िा मकवानपरु राक्सिराङ्ग गाउँपािीका वडा 

नं........ टोिको नाम............ व्िक.................. िम्पका  फोन नं. 
४.  फमामा िगाउँने पिुी रु..............................अक्षरेपी रु 

५.  फमाको उद्देश्य: 
६.  फमािे कारोवार गने मखु्य क्चि वस्र्कुो 

वववरण:................................................................ 
७.  प्रोप्रार्टरको परुा नाम:..................................... 

स्र्ायी ठेगाना  नागरीकर्ाको आधारमा क्िल्िा:...................... 
गाउँपालिका/नगरपालिका.....................वडा नं................ टोिको 
नाम................ व्िक नं................... फोन नं................ 
हािको ठेगाना:   क्िल्िा.............................................  
गाउँपालिका/नगरपालिका......................................... वडा नं.      

१० को वटकट 
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टोिको नाम.....................व्िक नं............ मोवार्ि नं............. 
८. प्रोपार्टरको लर्न पसु्रे् नाम र्र ठेगना: 

क. वािेको नाम र्र: 
ि. ववुाको नाम र्र: 
ग. पलर्/पत्नीको नाम र्र: 

९. फमामा िगाउने पिुीको श्रोर् : 
१०. आफ्नो घर िग्गा भए िािपिुाा र्र्ा घरको एवककृर् िम्पत्ती कर 
लर्रेको रलिद र्र्ा आफ्नो घर नभए घर धनी िंग घर भाडाको िम्झौर्ा 
पर 

     लनवेदक 

प्रोपार्टरको नाम र्र: 
िवह: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दाया ँ वायाँ 
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अनिुकु्च ३ 

कवलुियर्नामा 
 

लिक्िर्म.....................को नालर्.....................को छोरा/छोरी......................... 
........................क्िल्िा...............................गाउँपालिका/नगरपालिका.........वडा 
नं. वस्ने वषा......को आगे.................................................को नामिे प्रार्भेट 
फमा दर्ाा गना मैिे यि कायााियमा दरिास्र् ददएकोमा उक्त फमा दर्ाा िम्वन्धमा 
प्रचलिर् ऐन काननु र र्िका शर्ा िमेर् पािना गरर काम गने छू । िो पािना 
गने कुरामा कवलुियर् िमेर् गना मन्िरु छ/छैन भलन यि कायााियबाट िोधनी 
भएकोमा मेरो क्चत्त वझु्यो। यिमा प्रचिीर् ऐन काननु र्पलिि िेक्िएका शर्ा 
उिघंन गरेको देिीएमा प्रचलिर् ऐन काननु वमोक्िम िहिुा वझुाउिा भलन मेरो 
मनोमानी रािी िुलि िंग यो कवलुियर्नामाको कागि िेिी राक्सिराङ्ग 
गाउँपािीका गाउँ कायाापािीकामा चढाए । 

र्पलिि 

१.यो..............................................................नामको फमा दर्ाा हनु ु भन्दा 
पवहिे अरु किैिे यो फमाको नामिंग लमल्ने गरर फमा दर्ाा गररिकेको भए िो 
को िचुना पाउन िार् र्रुुन्रै् यो फमा िारेि गरर अको फमा दर्ाा गना आउने छु, 
िचुनामा उल्िेिीर् म्याद लभर नआएको कारणिे फमािाई स्वर् िारेि गररएमा 
पलछ दावी गने छैन । 

२.यो फमाको िार्वोडा राख्नपुदाा नेपािी अक्षरबाटिेिी िोको मनुीलर्र िवुवधाको 
लनलमत्त िानो अििेी अक्षरमा िेख्नेछु । 

३. यि फमामा ववदेशी नागररकिाई कमाचारीको रुपमा लनयकु्ती गनुा परेमा 
आवश्यक स्वीकृर् प्राप्त गरेरमार गनेछु । 

 

             दस्र्िर्: 
प्रोपार्टरको परुा नाम र्र: 
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िनािर् 

यिमा िेिीएको दरिास्र् फारम र्र्ा कवलुियर्नामा म आफै स्वयं वडा 
कायााियमा उपस्र्र् भर् दर्ाा गराएको हुँ। लनवेदक िंग िंिग्न नागरीकर्ाको 
प्रमाण परको प्रलर्लिपी फोटो र्र्ा अन्य कागिार्हरु मेरा आफ्नै हनु । मालर् 
उल्िेिीर् िम्पणुा व्यहोरा िमेर्िाँचोहो । कुनै फरक परेमा काननु वमोक्िम 
िहिुा वझुाउिा भलन िनािर् गने । 

प्रोपार्टरको िवह: 
        नाम:                             लमलर् 

वट्पणी 
श्रीमान......................................................... 
नामक प्रार्भेटफमा............................................को नाममा दर्ाागरी पाउन 
आवश्यक िवै कागिार्हरु ररर्पवुाक पेश हनु आएकोिे माग वमोक्िम दर्ाा 
गररददन मनालिव देिी रु.......... अक्षरेपी रु.................रािस्वलिर् लनिको 
नाममा प्रार्भेट फमादर्ाा गरी प्रमाणपर ददनको िागी लनणायार्ा पेश गदाछु । 

 
 

.................                         .................                                               
पेश गने                                   स्वीकृर् गने 

 
 

 
 
 
 

             cf1fn] 
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